
ZAPISNIK 26. REDNE SEJE VOLILNE KOMISIJE ŠOU V LJUBLJANI, 
 

ki je potekala v sredo, 5. 12. 2019 v sejni sobi na Študentskem kampusu, 
Pivovarniška 6, v prostorih Volilne komisije 

 
 
Seja se je začela ob 20.34 
 
Navzoči: Nina Bjelica, Neža Majerle, Žan Plankar, Matej Kolarič  
Opravičeno odsotni: Gala Selaković 
Neopravičeno odsotni: / 
Ostali prisotni: Kiar Istenič (tožilec), Nejc Humar (razsodišče) 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 25. redne seje VK ŠOU v Ljubljani in 1. izredne korespondenčne seje  
2. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Fakulteti za strojništvo (3. in 4.december) 
3. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Fakulteti za pomorstvo in promet (4.december) 
4. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Fakulteti za matematiko in fiziko (4.december) 
5. Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Višji šoli za slikanje in risanje (4.december)  
6. Imenovanje volilnih odborov za nadomestne volitve FDV in FF (10. in 11.december) 
7. Načrt dela za nadomestne volitve in objava dokumentacije 
8. Razno 
 
Dnevni red je bil sprejet soglasno brez pripomb.  
 
Ad 1.  
-  
Potrditev zapisnika 25. redne seje VK ŠOU v Ljubljani in 1. izredne korespondenčne seje; 
 
Predsednica je člane seznanila z zapisnikom 25. redne seje VK ŠOU v Ljubljani in 1. izredne 
korespondenčne seje. 
 
Sklep št. 1:  
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani potrjuje zapisnik 25. redne seje VK ŠOU v Ljubljani in 1. 
izredne korespondenčne seje.  
 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2.  
-  
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Fakulteti za strojništvo (3. in 4.december); 
 
Pod to točko so člani Volilne Komisije odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi 
glasovnicami in prešteli vse glasovnice za volilno enoto. 
 
 



 

VOLILNA ENOTA FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO (17) 

Število oddanih glasovnic: 47 

Število veljavnih glasovnic: 47 

Število neveljavnih glasovnic: 0 

Kandidati: 

1.Peter Kranjc Požar: 47 

Sklep št. 2: 

Volilna Komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za kandidata na volilni enoti FS (17). 

Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3.  
-  
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Fakulteti za pomorstvo in promet (4.december); 
 
Pod to točko so člani Volilne Komisije odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi 
glasovnicami in prešteli vse glasovnice za volilno enoto. 
 

VOLILNA ENOTA FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET (14) 

Število oddanih glasovnic: 5 

Število veljavnih glasovnic: 5 

Število neveljavnih glasovnic: 0 

Kandidati: 

1. Dar Veter Larikov: 5 

2. Anže Pečar: 0 

Sklep št. 3: 

Volilna Komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za kandidatko na volilni enoti 
FPP(14). 



 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 4.  
-  
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Fakulteta za matematiko in fiziko (4.december); 
 
Pod to točko so člani Volilne Komisije odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi 
glasovnicami in prešteli vse glasovnice za volilno enoto. 

VOLILNA ENOTA FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO (12) 

Število oddanih glasovnic: 6 

Število veljavnih glasovnic: 6 

Število neveljavnih glasovnic: 0 

Kandidati: 

1.Aljaž Bavec: 6 

Sklep št. 4: 

Volilna Komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za kandidatko na volilni enoti FMF 
(12). 

Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 5.  
-  
Sekundarno štetje nadomestnih volitev na Višjo šolo za risanje in slikanje (4.december); 
 
Pod to točko so člani Volilne Komisije odprli kuverte z oddanimi in neuporabljenimi 
glasovnicami in prešteli vse glasovnice za volilno enoto. 

VOLILNA ENOTA FAKULTETA ZA VIŠJA ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJ (28) 

Število oddanih glasovnic: 15 

Število veljavnih glasovnic: 15 



Število neveljavnih glasovnic: 0 

Kandidati: 

1. Jan Dežman: 15 

Sklep št. 5: 

Volilna Komisija potrjuje zgoraj zapisano število glasov za kandidatko na volilni enoti 
VŠRS(28). 

Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 6.  
-  
Imenovanje in razglas Volilnih odborov za nadomestne volitve; 
 
Člani so se pod to točko seznanili s kandidati za volilne odbore za nadomestne volitve. 
Oddane je bilo šest popolnih kandidatur. 
Imenovanih je bilo šest članov v Volilne odbore in sicer prve prijete kandidature:  
 

1. Marko Vidmar 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna.  

2. Mark Kern  
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

3. Žan Ciglar 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

4. Anja Struna 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 

5. Andreja Miklavčič 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za šport) popolna. 

6. Luka Mihelič 
Kandidatura je bila skupaj s potrdilom o vpisu (Fakulteta za upravo) popolna. 
  
Sklep št. 13.:  
 
Volilna komisija ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da so vse kandidature oddane pravilno, zato se 
strinja s imenovanjem Anje Struna, Marko Vidmar in Mark Kern za člane Volilnega odbora na 
Fakulteti za družbene vede ter s imenovanjem Žana Ciglarja, Andreje Miklavčič in Luka 
Mihelič za člane Volilnega odbora na Filozofski fakulteti. 

 
Glasovanje: 
Za: 4 
Proti: 0 
Vzdržani: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



 
Ad 6.  
-  
Razno; 
Pod točko razno ni bilo pripomb.  
 
Člani Volilne komisije so se zmenili kako si bodo razdelili delo in z pripravami nadaljevali na 
naslednji seji.  
 
Za pravilno in popolno izvedbo med volitvami so si člani razdelili fakultete med sabo. Tako bo 
Neža Majerle poskrbela za izvedbo volitev na Filozofski fakultet in Žan Plankar poskrbel za 
izvedbo volitev na fakulteti za družbene vede. 
 
Predsednica je sejo zaključila ob 21.04 
 
V Ljubljani, 5. 12. 2019 
 
 
       Predsednica VK ŠOU v Ljubljani 
                  Nina Bjelica  
            
  

 

 


